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PARAGRAAF I 
INLEIDENDE BEPALINGEN 

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. het plan 
het Bestemmingsplan ZUIDOEVERS ZUIDLAARDERMEER van de gemeente 
Tynaarlo; 

2. aanbouw 
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdge
bouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onderschei
den kan worden van het hoofdgebouwen dat in architectonisch opzicht 
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

3. aanduidingsgrens 
een op de kaart als zodanig aangegeven lijn, die een bestemmingsvlak in 
twee of meer delen splitst, in welke delen afwijkende voorschriften geI
den; 

4. aan·huis·verbonden beroep of bedrijf 
een dienstverlenend beroep of bedrijf dat in of bij een woning wordt
uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie 
behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de 
woonfunctie in overeenstemming is; 

5. agrarisch bedrijf 
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door mid
del van het telen van gewassen enjof het houden van dieren; 

6. bebouwing 
één of meer gebouwen enjof bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

7. bebouwingspercentage 
een in de voorschriften aangegeven percentage, dat de grootte van het 
deel van het terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 

8. bedrijfswoning/dienstwoning 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts be
doeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar 
gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is; 
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9. bestaand bouwwerk 
een bouwwerk, dat ten tijde van terinzagelegging van het ontwerp van 
dit plan bestaat, wordt gebouwd, dan wel nadien krachtens een melding 
of bouwvergunning, waarvoor de aanvraag voor dat tijdstip is ingediend, 
kan worden gebouwd; 

10. bestaand gebruik 
het gebruik dat bestaat ten tijde van het van kracht worden van het be
treffende gebruiksverbod; 

11. bestemmingsgrens 
een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een 
bestemmingsvlak; 

12. bestemmingsvlak 
een op de plankaart aangegeven vlak met een zelfde bestemming; 

13. bijgebouw 
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm 
onderscheiden kan worden van het hoofdgebouwen dat in architecto
nisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

14. bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veran
deren en het vergroten van een bouwwerk; 

15. bouwgrens 
een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouw
vlak; 

16. bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstan
dige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

17. bouwperceelgrens 
een grens van een bouwperceel; 

18. bouwvlak 
een op de plankaart aangegeven vlak, waarmee de gronden zijn aange
duid waarop gebouwen zijn toegelaten; 
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19. bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander ma
teriaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij 
direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

20. dak 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 

21. detailhandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling 
ten verkoop, het verkopen enjof leveren van goederen aan personen 
die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders 
dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

22. dienstverlening 
het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden; 

23. gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

24. griendstrook 
een strook grond begroeid met moerasachtige vegetatie, zoals wilg, riet 
en els; 

25. grondgebonden agrarisch bedrijf 
een agrarisch bedrijf, waarbij hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van 
open grond; 

26. hoofdgebouw 
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouw
werk op een bouwperceel kan worden aangemerkt; 

27. horecabedrijf 
een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken enjof etenswaren voor gebruik 
ter plaatse worden verstrekt enjof waarin bedrijfsmatig logies wordt ver
strekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, 
met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie; 
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28. kampeermiddel 
tent, tentwagen, kampeerauto of caravan, dan wel enig ander onderko
men of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, 
voor zover geen bouwwerk zijnde; een en ander voor zover deze onder
komens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opge
richt dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nacht
verblijf; 

29. kap 
een dakafdekking onder een hoek van meer dan 5° met het horizontale 
vlak; 

30. ligplaats 
een aanlegplaats voor boten in seizoensgebonden of permanente vorm, 
dan wel ten behoeve van passanten; 

31. maatschappelijke voorzieningen 
educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke 
voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie 
en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook 
ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzienin
gen; 

32. peil 
voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct 
aan de weg grenst de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofd
toegang, voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang 
niet direct aan de weg grenst de hoogte van het terrein ter hoogte van 
die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouwen indien in of op het wa
ter wordt gebouwd het Nieuw Amsterdams Peil; 

33. perceelgrens 
de grens van een bouwperceel; 

34. de plankaart 
de plankaart van het Bestemmingsplan ZUIDOEVERS ZUIDLAARDERMEER; 

35. recreatieve bewoning 
de bewoning die plaatsvindt in het kader van de weekend- enjof verblijfs
recreatie; 
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36. recreatiewoning 
een gebouw dat naar de aard en inrichting is bedoeld voor recreatieve 
bewoning; 

37. seksinrichting 
de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, 
of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen wor
den verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvin
den. 
Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, 
alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomaten
hal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar; 

38. standplaats 
een stuk grond bestemd voor het plaatsen van een kampeermiddel; 

39. uitbouw 
een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd 
aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan 
worden van het hoofdgebouwen dat in architectonisch opzicht onder
geschikt is aan het hoofdgebouw; 

40. voorgevel 
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw, of indien een perceel 
met meer dan één zijde grenst aan een weg, de als zodanig door burge
meester en wethouders aan te wijzen gevel; 

41. voorgevelrooilijn 
de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke een zoveel mo
gelijk, aansluitend aan de ligging van de voorgevels van de bestaande 
bebouwing, gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de rich
ting van de weg geeft; langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing 
als hierboven bedoeld aanwezig is, is de bouwgrens de voorgevelrooilijn; 

42. de wet 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

43. woning 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van 
één afzonderlijk huishouden. 
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Voor zover in deze voorschriften wordt verwezen naar andere regelin
gen (wetten, verordeningen), dienen deze regelingen te worden gele
zen zoals deze luiden ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp
plan. 
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ARTIKEL 2 WIJZE VAN METEN 

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 

1. dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2. de goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het 
boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

3. de inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de 
gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken 
en dakkapellen; 

4. de bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouw
werk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van kleine bouwonderdelen, 
zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwonderdelen; 

s. de oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidings
muren, nederwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het 
afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

6. de afstand tot de (zijdelingse) bouwperceelgrens 
tussen de (zijdelingse) grenzen van een bouwperceel en enig punt van 
het op dat bouwperceel voorkomend gebouw, waar die afstand het kortst 
is. 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden 
ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, geveI
versieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, lui
fels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gela
ten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer 
dan 1 meter bedraagt. 
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PARAGRAAF 11 
BESTEMMINGSBEPALINGEN 

ARTIKEL 3WOONDOELEINDEN 

3.1. BESTEMMINGSOMSCHRIJVING 

De op de plankaart voor woondoeleinden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 

a. woningen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis
verbonden beroep; 

b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; 

met de daarbij behorende: 

c. tuinen voor zover de gronden daartoe op de kaart nader zijn 
aangeduid; 

d. waterlopen; 

e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

f. houtopstanden, voor zover de gronden op de plankaart nader zijn 
aangeduid als 'te handhaven houtopstanden'; 

g. aarden wallen om de kavels, voor zover de gronden daartoe op de 
plankaart nader zijn aangeduid. Deze wallen zijn tenminste 4,0 meter 
breed en tenminste 1,5 meter hoog; 

h. griendstroken om de kavels, voor zover de gronden daartoe op de 
plankaart nader zijn aangeduid. Deze griendstroken zijn tenminste 
4,0 meter breed en tenminste 0,5 meter diep. 

3.2. BOUWVOORSCHRIFTEN 

3.2.1 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woningen worden gebouwd; 

b. een hoofdgebouw mag uitsluitend in een bouwvlak worden 
gebouwd; 
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c. voor zover op de kaart een verplichte rooilijn staat aangegeven dient 
de voorgevel van een woning in deze grens gebouwd te worden; 

d. per bouwvlak mag ten hoogste 1 woning worden gebouwd; 

e. de oppervlakte van een woning mag ten hoogste 250 m2 bedragen; 

f. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden afgedekt met een kap, 
waarvan de dakhelling niet meer en niet minder mag zijn dan op 
de kaart staat aangegeven; 

g. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mogen niet meer 
bedragen dan op de kaart staat aangegeven. 

h. de geluidbelasting vanwege bedrijven op gevels van woningen mag 
ten hoogste bedragen 45 dB(A). 

3.2.2 
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de 
volgende bepalingen: 

a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het 
bouwvlak worden gebouwd; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de 
bijgebouwen bij een hoofdgebouw mag niet meer dan 75 m2 

bedragen; 

c. de bouwhoogte van bijgebouwen met een platte afdekking mag 
niet meer dan 3,50 meter bedragen, terwijl bij afdekking met een 
kap de goothoogte niet meer dan 3,50 meter en de bouwhoogte 
niet meer dan 6,50 meter mag bedragen; 

d. In afwijking van het gestelde onder lid a. is een overschrijding 
toegestaan van de op de kaart aangegeven rooilijnen voor 
uitbouwen met een maximum van 2,00 meter. 
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3.2.3 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende bepalingen: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 
meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en 
terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het 
verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag bedragen; 

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag 
niet meer dan 5 meter bedragen. 

3.3. NADERE EISEN 

Burgemeester en wethouders kunnen, nadere eisen stellen aan de plaats, 
de afmetingen en de nokrichting van de bebouwing, ten behoeve van: 

a. een samenhangend straatwand- en bebouwingsbeeld; 
b. een goede woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; en 
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.4. VRIJSTELLING VAN DE BOUWVOORSCHRIFTEN 

3.4.1 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
volgende: 

a. het bepaalde in lid 3.2.1 onder f en toestaan dat de dakhelling van 
hoofdgebouwen wordt verkleind tot minder dan de op de plankaart 
aangegeven minimale dakhelling c.q. dat een hoofdgebouw 
(gedeeltelijk) wordt voorzien van een platte afdekking; 

b. het bepaalde in 3.2.2 onder b en toestaan dat de gezamenlijke 
oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen bij een 
hoofdgebouw wordt vergroot tot een oppervlakte van ten hoogste 
120 m2 , ten behoeve van een ruimtebehoevende hobby of een aan
huis-verbonden beroep of bedrijf; 

116 S-ZUi-2003106 



) 

) 

) 

) 

) 

3.4.2 
De in lid 3.4.1 genoemde vrijstellingen kunnen slechts worden verleend, 
mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. het straatwand- en bebouwingsbeeld; 
b. de woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f . de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.5. AANLEGVERGUNNING 

3.5.1 
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), voor zover het 
betreft de gronden die op de plankaart nader zijn aangeduid als 'te hand
haven houtopstanden', de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, 
of werkzaamheden uit te voeren, voorzover niet betrekking hebbend op 
normaal onderhoud en reeds in uitvoering zijnde op het tijdstip van het 
van kracht worden van het plan. 

a. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas anders dan bij 
wijze van verzorging van de aanwezige houtopstand; 

3.6. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 

3.6.1 
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten 
gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 

3.6.2 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 3.6.1, 
wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning; 

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
seksinrichting . 
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3.6.3 
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 
3.6.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van 
het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende re
denen wordt gerechtvaardigd. 

3.7. STRAFBEPALING 

Overtreding van het bepaalde in lid 3.6.1 wordt aangemerkt als een straf
baar feit als bedoeld in artikel 1, onder 20 van de Wet op de economi
sche delicten. 
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ARTIKEL 4 
GROENVOORZIENINGEN 

4.1. BESTEMMINGSOMSCHRIJVING 

De op de kaart voor groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn be
stemd voor: 

a. groenvoorzieningen; 

b. bermen en beplanting; 

c. paden, waaronder begrepen ontsluitingen ten behoeve van 
calamiteitenverkeer; 

d. waterlopen en waterpartijen; 

met daaraan ondergeschikt: 

e. verhardingen; 

met de daarbij behorende: 

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

g. alsmede voor een langzaam verkeersroute voor zover de gronden 
daartoe op de kaart nader worden aangeduid; 

h. alsmede voor aarden wallen, voor zover de gronden daartoe op de 
kaart nader zijn aangeduid. Deze wallen zijn tenminste 4,0 meter 
breed en tenminste 1,5 meter hoog; 

i. voor zover de gronden mede zijn bestemd voor 
"molenbeschermingszone" zijn tevens de voorschriften van 
toepassing die gelden voor deze bestemming (artikel 13). 

J. voor zover de gronden mede zijn bestemd voor 
"hoogspanningsverbinding" zijn tevens de voorschriften van 
toepassing die gelden voor deze bestemming (artikel 15). 

k. voor zover de g ronden mede zijn bestemd voor 
"gastransportleiding" zijn tevens de voorschriften van toepassing 
die gelden voor deze bestemming (artikel 16). 
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4.2. BOUWVOORSCHRIFTEN 

4.2.1 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

4.2.2 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat 
de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 5 m 
mag bedragen. 

4.3. NADERE EISEN 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats 
en de afmetingen van bebouwing, ten behoeve van: 

a. de sociale veiligheid; 
b. de natuur- en milieusituatie; en 
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.4. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 

4.4.1 
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten 
gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 

4.4.2 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 4.4.1, 
wordt in ieder geval gerekend het gebruik ten behoeve van (vaste) lig
plaatsen voor woon- of werkboten; 

4.4.3 
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 
4.4.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van 
het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende re
denen wordt gerechtvaardigd. 

4.5. STRAFBEPALING 

Overtreding van het bepaalde in lid 4.4.1 wordt aangemerkt als een straf
baar feit als bedoeld in artikel 1, onder 20 van de Wet op de economi
sche delicten. 
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ARTIKEL 5 
RECREATIEVE DOELEINDEN 

5.1. BESTEMMINGSOMSCHRIJVING 

De op de plankaart voor recreatieve doeleinden aangewezen gronden 
zijn bestemd voor: 

a. gebouwen ten behoeve van verblijfs- en dagrecreatieve 
voorzieningen met daaraan ondergeschikte detailhandel, horeca en 
dienstverlening; 

b. complexgewijze, op bedrijfsmatige wijze beheerde 
recreatiewoningen, voor zover de gronden nader zijn aangeduid 
met "recreatiewoningen"; 

c. kampeermiddelen met bijbehorende bijgebouwen voor zover de 
gronden nader zijn aangeduid met "kampeermiddelen" en voor zover 
deze kampeermiddelen deel uitmaken van een bedrijfsmatig 
geëxploiteerd recreatiebedrijf; 

d. gebouwen ten behoeve van onderhoud en beheer en sanitaire 
voorzieningen; 

e. dienstwoningen met bijbehorende bijgebouwen voor zover de 
gronden nader zijn aangeduid met "dienstwoningen toegestaan"; 

f . voorzieningen ten behoeve van scouting-activiteiten, voor zover 
de gronden nader zijn aangeduid met "scouting"; 

met daaraan ondergeschikt: 

g. wegen, paden, tuinen, erven en water; 

h. aarden wallen, voor zover de gronden daartoe op de kaart nader 
zijn aangeduid. Deze wallen zijn tenminste 4,0 meter breed en 
tenminste 1,5 meter hoog; 

I. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

j. voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waterberging" 
zijn tevens de voorschriften van toepassing die gelden voor deze 
bestemming (artikel 14); 
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5.2. BOUWVOORSCHRIFTEN 

5.2.1 
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de in lid 5.1. sub a 
genoemde voorzieningen gelden de volgende bepalingen: 

a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen mag niet meer dan 
600 m2 bedragen; 

b. gebouwen mogen uitsluitend worden afgedekt met een kap, 
waarvan de dakhelling niet minder dan 30 graden en niet meer 
dan 57 graden mag zijn; 

c. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 4,50 meter 
bedragen; 

d. de hoogte mag niet meer dan 9 meter bedragen 

5.2.2 
voor het bouwen van recreatiewoningen gelden de volgende bepalin
gen: 

a. recreatiewoningen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het 
daartoe op de kaart aangewezen gebied; 

b. het aantal recreatiewoningen mag niet meer bedragen dan op de 
kaart staat aangegeven; 

c. de oppervlakte van een recreatiewoning mag (inclusief eventuele 
inpandige en/of aangebouwde bergingen) ten hoogste 70 m2 

bedragen, dan wel de oppervlakte zoals die bestaat ten tijde van 
de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan voor zover 
die groter is; 

d. recreatiewoningen mogen uitsluitend worden afgedekt met een 
kap, waarvan de dakhelling niet minder mag zijn dan 30 graden; 

e. de hoogte van een recreatiewoning mag niet meer dan 6,5 meter 
bedragen; 
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5.2.3 
voor het plaatsen van kampeermiddelen gelden de volgende bepalingen: 

) a. het aantal standplaatsen mag niet meer bedragen dan op de kaart 
staat aangegeven; 

b. de oppervlakte van een kampeermiddel mag ten hoogste 35 m2 

bedragen; 
) 

c. per standplaats mag ten hoogste 1 bijgebouw worden geplaatst met 
) een maximale oppervlakte van 6 m2 en een maximale hoogte van 

) 
2,50 meter; 

5.2.4 
voor het bouwen van dienstwoningen gelden de volgende bepalingen: 

a. binnen een nader daartoe aangeduid bestemmingsvlak mag ten 
hoogste 1 dienstwoning worden gerealiseerd; 

b. de oppervlakte van een dienstwoning mag ten hoogste 100 m2 

bedragen; 

c. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden afgedekt met een kap, 
waarvan de dakhelling niet minder dan 30 graden en niet meer dan 
57 graden mag bedragen; 

d. de goothoogte van een dienstwoning mag ten hoogste 3,5 meter 
bedragen; 

e. de hoogte van een dienstwoning mag ten hoogste 8 meter bedragen; 

f. de gezamenlijke oppervlakte van de aan-, uit- en bijgebouwen bij 
een dienstwoning mag niet meer dan 75 m2 bedragen; 

g. de hoogte van een bijgebouw bij een dienstwoning mag ten hoogste 
3 meter bedragen; 

h. in afwijking van het bepaalde onder g geldt wanneer een bijgebouw 
bij het hoofdgebouw wordt aangebouwd dat de goothoogte ten 
hoogste gelijk mag zijn aan de goothoogte van het hoofdgebouw; 
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5.2.5 
voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van onderhoud en beheer 
en sanitaire voorzieningen gelden de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer dan 50 m2 

bedragen; 

b. de gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen ten behoeve van deze 
functies mag niet meer dan 200 m2 bedragen; 

c. de hoogte van een gebouw mag niet meer dan 4,50 meter 
bedragen. 

5.2.6 
voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van scouting-activiteiten 
gelden de volgende bepalingen: 

a. de gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan 
350 m2 bedragen; 

b. gebouwen mogen uitsluitend worden afgedekt met een kap, 
waarvan de dakhelling niet minder dan 30 graden en niet meer 
dan 57 graden mag zijn; 

c. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 4,50 meter 
bedragen; 

d. de hoogte mag niet meer dan 9 meter bedragen. 

5.2.7 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende bepalingen: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 
meter bedragen, met dien verstande dat voor percelen waarop zich 
recreatiewoningen bevinden geldt dat voor de voorgevel van het 
recreatiewoning of het verlengde daarvan de hoogte van een 
erfafscheiding ten hoogste 1 meter mag bedragen; 
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b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag 
niet meer dan 5 meter bedragen, met uitzondering van 
vlaggenmasten, waarvan de hoogte ten hoogste 10 meter mag 
bedragen. 

5.3. NADERE EISEN 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats 
en de afmetingen van bebouwing, ten behoeve van: 

a. de sociale veiligheid; 
b. de natuur- en milieusituatie; en 
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.4. VRIJSTELLING VAN DE BOUWVOORSCHRIFTEN 

5.4.1 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van: 

a. het bepaalde in lid 5.2.4 onder a en toestaan dat een tweede 
dienstwoning wordt gerealiseerd; 

b. het bepaalde in lid 5.2.4 onder b en toestaan dat de oppervlakte 
van een dienstwoning wordt vergroot tot een totale oppervlakte 
van ten hoogste 120 m2; 

c. het bepaalde in lid 5.2.4 onder f en toestaan dat de gezamenlijke 
oppervlakte aan bijgebouwen wordt uitgebreid tot ten hoogste 100 
m2 ten behoeve van de uitoefening van een ruimtebehoevende 
hobby; 

5.4.2 
De in lid 5.4.1 genoemde vrijstellingen kunnen slechts worden verleend, 
mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. de sociale veiligheid; 
b. de natuur- en milieusituatie; 
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
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5.4.3 
De in lid 5.4.1 onder a genoemde vrijstelling wordt slechts verleend in
dien de (bedrijfseconomische) noodzaak van een tweede bedrijfswoning 
voldoende is aangetoond en eveneens voldaan wordt aan de in 5.4.2 
genoemde criteria. 

5.5. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 

5.5.1 
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten 
gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 

5.5.2 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 5.5.1, 
wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning; 

b. permanente bewoning van, dan wel het hebben van een 
hoofdverblijf in, een recreatiewoning of kampeermiddel; 

c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
seksinrichting. 

5.5.3 
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 
5.5.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van 
het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende re
denen wordt gerechtvaardigd. 

5.6. STRAFBEPALING 

Overtreding van het bepaalde in lid 5.5.1 wordt aangemerkt als een straf
baar feit als bedoeld in artikel 1, onder 20 van de Wet op de economi
sche delicten. 
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ARTIKEL 6 
WATERSPORT/JACHTHAVEN 

6.1. BESTEMMINGSOMSCHRIJVING 

De op de plankaart voor WatersportjJachthaven aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 

a. jachthavens met bijbehorende voorzieningen, waaronder 
parkeervoorzieningen, paden en erven; 

alsmede voor: 

b. botenhuizen voor zover de gronden nader daartoe zijn aangeduid; 

c. een zwemstrand; 

d . een paviljoenjhorecavoorziening; met daarbij behorende voorzieningen 
ten behoeve van ligplaatsen, waaronder steigers, voet- en fietspaden en 
andere bouwwerken; 

e. gebouwen ten behoeve van beheersvoorzieningen; 

f. voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "molen
beschermingszone" zijn tevens de voorschriften van toepassing die 
gelden voor deze bestemming (artikel 13); 

g. voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "hoogspannings
verbinding" zijn tevens de voorschriften van toepassing die gelden voor 
deze bestemming (artikel 15). 

6.2. BOUWVOORSCHRIFTEN 

6.2.1 
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de in lid 6.1. sub b, d en e 
genoemde voorzieningen gelden de volgende bepalingen: 

a. er mogen gebouwen worden gebouwd ten behoeve van een paviljoenj 
horecavoorziening enjof beheersvoorzieningen tot een oppervlakte van 
450 m2; 

b. op daartoe nader op de kaart aangeduide gronden mogen botenhuizen 
worden gerealiseerd ten behoeve van ten hoogste 65 boten; 

12.7 



c. de oppervlakte van een botenhuis mag ten hoogste 25 m2 per boot 
bedragen; 

d. de hoogte van een botenhuis mag ten hoogste 6 meter bedragen; 

6.2.2 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt de 
volgende bepaling: 

a. de hoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 
2 meter; 

6.3. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 

6.3.1 
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten 
gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 

6.3.2 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 6.3.1, 
wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik ten behoeve van (vaste) ligplaatsen voor woon- of 
werkboten; 

b. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning; 

c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
seksinrichting . 
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6.3.3 
Het aantal ligplaatsen mag ten hoogste het op de kaart aangeduide aan
tal bedragen. 

6.3.4 
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 
6.3.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van 
het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende re
denen wordt gerechtvaardigd. 

6.4. STRAFBEPALING 
Overtreding van het bepaalde in lid 6.3.1 wordt aangemerkt als een straf
baar feit als bedoeld in artikel 1, onder 20 van de Wet op de economi
sche delicten. 
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ARTIKEL 7 GEMENGDE FUNCTIES 

7.1 BESTEMMINGSOMSCHRIJVING 

De op de plankaart voor Gemengde functies aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 

a. gebouwen ten behoeve van het geven van toeristische informatie over het 
gebied van het Zuidlaardermeer en omgeving, met daaraan ondergeschikte 
detailhandel, horeca en dienstverlening; 

b. gebouwen voor het beheer van de haven, met daaraan ondergeschikte 
detailhandel en dienstverlening; 

c aanlegsteigers ten behoeve van toeristische rondvaartboten; 
d. groenvoorzieningen; 
e. water; 

met de daarbij behorende: 

f. parkeervoorzieningen; 
g. tuinen, erven, terreinen en verhardingen; 
h. wegen en paden; 

kaden en remmingen; 
J. bouVW\lerken, geen gebouwen zijnde; 

alsmede voor: 

k. een langzaam verkeersroute, voor zover de gronden daartoe op de kaart 
nader worden aangeduid; 
voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "molenbeschermingszone" 
zijn tevens de voorschriften van toepassing die gelden voor deze bestemming 
(artikel 13); 

m. voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "hoogspanningsverbinding" 
zijn tevens de voorschriften van toepassing die gelden voor deze bestemming 
(artikel 15); 

7.2 BOUWVOORSCHRIFTEN 

7.2.1 
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde doel
einden gelden de volgende bepalingen: 

a. er mogen gebouwen worden gebouwd ten behoeve van een 
informatiecentrum tot een gezamenlijke oppervlakte van 550 m2; 
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b. er mogen gebouwen worden gebouwd ten behoeve van het beheer van 
de haven tot een gezamenlijke oppervlakte van 100m2; 

c. gebouwen mogen uitsluitend worden afgedekt met een kap, waarvan de 
dakhelling niet minder dan 10 graden en niet meer dan 50 graden mag zijn; 

d. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 6 m bedragen; 
e. de hoogte van een gebouw mag niet meer dan 10 m bedragen; 

7.2.2 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
bepalingen: 

a. 

b. 

de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter 
bedragen; 
de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 
dan 5 meter bedragen, met uitzondering van vlaggenmasten, waarvan de 
hoogte ten hoogste 10 meter mag bedragen; 

7.3 GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 

7.3.1 
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken 
op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 

7.3.2 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 7.3.1, wordt in 
ieder geval gerekend: 

a. het gebruik ten behoeve van (vaste) ligplaatsen voor woon- of werkboten; 
b. het gebruik van gebouwen voor bewoning; 
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting. 

7.3.3 
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in 7.3.1, indien 
strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige 
gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

7.4 STRAFBEPALING 

Overtreding van het bepaalde in lid 7.3.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit 
in de zin van artikel 1 , onder 20 van de Wet op de Economische Delicten. 
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ARTIKEL 8 HORECADOELEINDEN 

8.1. BESTEMMINGSOMSCHRIJVING 

De op de plankaart voor horecadoeleinden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 

a. gebouwen ten behoeve van horecabedrijven; 

met de daarbij behorende: 

b. parkeervoorzieningen; 

c. tuinen, erven, terreinen en waterlopen; 

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

8.2. BOUWVOORSCHRIFTEN 

8.2.1 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. de met gebouwen bebouwde oppervlakte mag ten hoogste 80% 
van de oppervlakte van het perceel bedragen; 

b. gebouwen mogen zowel plat als met een kap afgedekt worden; 

c. de goothoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 6,5 
meter en de hoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 
9 meter, tenzij de goothoogte enjof de hoogte ten tijde van de ter 
inzage legging van het ontwerp van het bestemmingsplan meer 
bedraagt c.q. bedragen dan deze maxima, dan geldt dat de 
goothoogte enjof de hoogte niet meer mag bedragen dan die 
goothoogte c.q. hoogte; 

d. bij een platte afdekking mag de bouwhoogte van een gebouw niet 
meer bedragen dan de maximaal toegestane goothoogte. 
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8.2.2 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende bepalingen: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 
meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en 
terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het 
verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag bedragen; 

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag 
niet meer dan 5 meter bedragen. 

8.3. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 

8.3.1 
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten 
gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming; 

8.3.2 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 8.3.1, 
wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken 
ten behoeve van een seksinrichting; 

8.3.3 
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 
8.3 .1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van 
het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende re
denen wordt gerechtvaardigd. 

8.4. STRAFBEPALING 

Overtreding van het bepaalde in lid 8.3.1 wordt aangemerkt als een straf
baar feit als bedoeld in artikel 1, onder 20 van de Wet op de economi
sche delicten. 
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ARTIKEL 9 
NATUUR- EN AGRARISCH GEBIED 
NOORDLANDEN 

9.1. BESTEMMINGSOMSCHRIJVING 

De op de plankaart voor Natuur- en agrarisch gebied Noordlanden aan
gewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het behoud en ontwikkelen van natuurwaarden, waaronder de 
aanleg van waterpartijen; 

b. behoud, herstel en ontwikkeling van de landschappelijke waarden; 

c. de uitoefening van het grondgebonden agrarisch bedrijf; 

alsmede voor: 

d. een langzaam verkeersroute voor zover de gronden daartoe op de 
kaart nader worden aangeduid; 

e. een zwemplas, voor zover de gronden op de kaart nader zijn 
aangeduid met "zwem plas"; 

f . recreatieve voorzieningen in de vorm van fiets- enjof wandelpaden 
voor zover deze het gebruik ten behoeve van de onder a, b en c 
genoemde functies niet belemmeren; 

g. voor zover de gronden mede zijn bestemd voor 
"molenbeschermingszone" zijn tevens de voorschriften van 
toepassing die gelden voor deze bestemming (artikel 13); 

h. voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "waterberging" zijn 
tevens de voorschriften van toepassing die gelden voor deze 
bestemming (artikel 14); 

I. voor zover de gronden mede zijn bestemd voor 
"hoogspanningsverbinding" zijn tevens de voorschriften van 
toepassing die gelden voor deze bestemming (artikel 15); 

j. voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "gastransportleiding" 
zijn tevens de voorschriften van toepassing die gelden voor deze 
bestemming (artikel 16). 
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In het doel "uitoefening van een agrarisch bedrijf" is houtteelt, boomteelt 
en/of fruitteelt in boomgaarden niet begrepen. 

9.2. BOUWVOORSCHRIFTEN 

9.2.1 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd; 

9.2.2 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende bepalingen: 

a. andere bouwwerken mogen uitsluitend worden gerealiseerd ten 
behoeve van de bestemming; 

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag 
niet meer dan 5 meter bedragen. 

9.3 VRIJSTELLING VAN DE BOUWVOORSCHRIFTEN 

9.3.1 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in lid 9.2.1 en toestaan dat gebouwen worden gebouwd ten 
behoeve van de in lid 9.1 sub a en b, en ten behoeve van de in lid 9.1 sub 
d en f genoemde functies. 

9.3.2 
Bij het verlenen van vrijstelling voor het bouwen van gebouwen ten be
hoeve van de in lid 9.1. sub a en b genoemde functies gelden de, vol
gende bepalingen: 

a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van 
voorzieningen ten behoeve van onderhoud en beheer van de 
natuurfunctie van het gebied; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen mag niet meer dan 
75 m2 bedragen; 

c. de hoogte van een gebouw mag niet meer dan 6 meter bedragen; 
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d. de afstand van een gebouw tot de als "gastransportleiding" 
bestemde gronden bedraagt ten minste 7 meter; 

e. een gebouw dient zich op een afstand van ten minste 25 meter tot 
de bestemming hoogspanningsverbinding te bevinden. 

9.3.3 
Bij het verlenen van vrijstelling voor het bouwen van gebouwen ten be
hoeve van de in lid 9.1. sub d en f genoemde functies gelden de vol
gende bepalingen: 

a. ten behoeve van de functie mogen gebouwen worden gebouwd 
in de vorm van vogelfnatuurkijkhutten; 

b. er mogen ten hoogste 2 van de onder a genoemde gebouwen 
worden gerealiseerd met een totale gezamenlijke oppervlakte van 
ten hoogste 60 m2; 

c. de hoogte van een gebouw mag niet meer dan 6 meter bedragen; 

d. de afstand van een gebouw tot de als "gastransportleiding" 
bestemde gronden bedraagt ten minste 7 meter; 

e. een gebouw dient zich op een afstand van ten minste 25 meter tot 
de bestemming hoogspanningsverbinding te bevinden. 

9.3.4 
De in lid 9.3.1 genoemde vrijstellingen kunnen slechts worden verleend, 
mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
a. de sociale veiligheid; 
b. de natuur- en milieusituatie; 
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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9.4. AANLEGVERGUNNINGEN 

9.4.1 
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), de volgende wer
ken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, voorzo
ver niet betrekking hebbend op normaal onderhoud en reeds in uitvoe
ring zijnde op het tijdstip van het van kracht worden van het plan. 

a. het ophogen, ontgronden, egaliseren, ontginnen en diepploegen 
van gronden met deze bestemming; 

b. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas anders dan bij 
wijze van verzorging van de aanwezige houtopstand; 

c. het aanleggen van verharde en onverharde wegen, paden, banen 
of parkeerstroken en het aanbrengen van andere 
oppervlakteverhardingen met een grotere plaatselijke oppervlakte 
dan 50 m2; 

d. het aanbrengen van ondergrondse leidingen en daarmee verband 
houdende constructies; 

9.4.2 
Voorzover voor meerdere werken enjof werkzaamheden vergunning 
wordt gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, 
wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken. 

9.5. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 

9.5.1 
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten 
gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 

137 



9.5.2 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 9.5.1, 
wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van onbebouwde gronden voor de opslag van voer- of 
vaartuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond- en 
bodemspecie, puin- en vuilstortingen, een en ander indien de opslag 
van deze materialen niet strekt tot realisering van het onder lid 1 
beschrevene; 

b. het gebruik ten behoeve van (vaste) ligplaatsen voor woon- of 
werkboten; 

9.5.3 
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 
9.5.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van 
het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende re
denen wordt gerechtvaardigd. 

9.6. STRAFBEPALING 

Overtreding van het bepaalde in lid 9.5.1 wordt aangemerkt als een straf
baar feit als bedoeld in artikel 1, onder 20 van de Wet op de economi
sche delicten. 
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ARTIKEL 10 
AGRARISCH GEBIED MET LANDSCHAPPELIJKE 

) EN NATUURLIJKE WAARDEN 
) 

) 

) 

) 

10.1. BESTEMMINGSOMSCHRIJVING 

De op de plankaart voor agrarisch gebied met landschappelijke en na
tuurlijke waarden aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de uitoefening van het grondgebonden agrarisch bedrijf; 

b. behoud, herstel en ontwikkeling van de landschappelijke en 
natuurlijke waarden; 

alsmede voor: 

c. recreatieve voorzieningen in de vorm van fiets- enjof wandelpaden 
voor zover deze het gebruik ten behoeve van de onder a en b 
genoemde functies niet belemmeren; 

d. bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van het gebruik 
onder a, b en c; 

In het doel "uitoefening van een agrarisch bedrijf" is houtteelt, boomteelt 
enjof fruitteelt in boomgaarden niet begrepen. 

e. voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "molen
beschermingszone" zijn tevens de voorschriften van toepassing die 
gelden voor deze bestemming (artikel 13). 

f . voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "hoogspannings
verbinding" zijn tevens de voorschriften van toepassing die gelden 
voor deze bestemming (artikel 15). 

g. voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "gastrans
portleiding" zijn tevens de voorschriften van toepassing die gelden 
voor deze bestemming (artikel 16). 
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10.2. BOUWVOORSCHRIFTEN 

10.2.1 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd; 

10.2.2 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende bepalingen: 

a. andere bouwwerken mogen uitsluitend worden gerealiseerd ten 
behoeve van de bestemming; 

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag 
niet meer dan 5 meter bedragen. 

10.3. AANLEGVERGUNNINGEN 

10.3.1 
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), de volgende wer
ken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, voorzo
ver niet betrekking hebbend op normaal onderhoud en reeds in uitvoe
ring zijnde op het tijdstip van het van kracht worden van het plan. 

a. het ophogen, ontgronden, egaliseren, ontginnen en diepploegen 
van gronden met deze bestemming; 

b. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas anders dan bij 
wijze van verzorging van de aanwezige houtopstand; 

c. Het aanleggen van verharde en onverharde wegen, paden, banen 
of parkeerstroken en het aanbrengen van andere 
oppervlakteverhardingen met een grotere plaatselijke oppervlakte 
dan 50 m2; 

d. Het aanbrengen van ondergrondse leidingen en daarmee verband 
houdende constructies; 

140 S-ZUl-2003106 



) 

) 

S-ZUI-20O.'J 106 

10.3.2 
Voorzover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunning 
wordt gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, 
wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken. 

10.4. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 

10.4.1 
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten 
gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 

10.4.2 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 1 OA.1, 
wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van onbebouwde gronden voor de opslag van voer- of 
vaartuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond- en 
bodemspecie, puin- en vuilstortingen, een en ander indien de opslag 
van deze materialen niet strekt tot realisering van het onder lid 1 
beschrevene; 

b. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde 
in lid 1 OA.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een 
beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet 
door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

10.5. STRAFBEPALING 

Overtreding van het bepaalde in lid 10A.1 wordt aangemerkt als een 
strafbaar feit als bedoeld in artikel 1, onder 20 van de Wet op de econo
mische delicten. 
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ARTIKEL 11 
WATER 

11.1. BESTEMMINGSOMSCHRIJVING 

De op de plankaart voor water aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. openbaar vaarwater, vaarten en waterlopen met een functie ten 
behoeve van behoud en ontwikkelen van natuurwaarden, van 
waterberging en/of de waterhuishouding, alsmede ten behoeve van 
recreatieve doeleinden; 

met de daarbij behorende: 

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder dammen, 
bruggen en duikers; 

c. bruggen en duikers voor gemotoriseerd verkeer voor zover de 
gronden daartoe nader op de kaart worden aangeduid; 

d. bruggen voor voet- en/of fietsverkeer; 

e. voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "molen
beschermingszone" zijn tevens de voorschriften van toepassing die 
gelden voor deze bestemming (artikel 13); 

f. voor zover de gronden mede zijn bestemd voor 
"hoogspanningsverbinding" zijn tevens de voorschriften van 
toepassing die gelden voor deze bestemming (artikel 15); 

g. voor zover de gronden mede zijn bestemd voor 
"gastransportleiding" zijn tevens de voorschriften van toepassing 
die gelden voor deze bestemming (artikel 16). 

11.2. BOUWVOORSCHRIFTEN 

11.2.1 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd; 

11.2.2 
De hoogte van andere bouwwerken mag niet meer mag bedragen dan 
5 meter. 
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11.3. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 

11.3.1 
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten 
gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 

11.3.2 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 11.3.1, 
wordt in ieder geval gerekend het gebruik ten behoeve van (vaste) lig
plaatsen voor woon- of werkboten; 

11.3.3 
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 
11.3.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking 
van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende 
redenen wordt gerechtvaardigd. 

11.4. STRAFBEPALING 

Overtreding van het bepaalde in lid 11.3.1 wordt aangemerkt als een 
strafbaar feit als bedoeld in artikel 1, onder 20 van de Wet op de econo
mische delicten. 
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ARTIKEL 12 
VERKEERSDOELEINDEN 

12.1. BESTEMMINGSOMSCHRIJVING 

De op de plankaart voor verkeers- en verblijfsdoeleinden aangewezen 
gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen; 

b. groenvoorzieningen, bermstroken, beplanting en waterlopen; 

met de daarbijbehorende: 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

d. voor zover de g ronden mede zijn bestemd voor 
"molenbeschermingszone" zijn tevens de voorschriften van 
toepassing die gelden voor deze bestemming (artikel 13); 

e. voor zover de g ronden mede zijn bestemd voor 
"gastransportleiding" zijn tevens de voorschriften van toepassing 
die gelden voor deze bestemming (artikel 16). 

12.2. BOUWVOORSCHRIFTEN 

12.2.1 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd; 

12.2.2 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende bepalingen: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 
meter bedragen; 

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag 
niet meer dan 10 meter bedragen; 
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12.3. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 

12.3.1 
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten 
gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 

12.3.2 
De gronden die op de plankaart de nadere aanduiding 'te handhaven 
houtopstanden' hebben, zijn mede bestemd voor het behoud en herstel 
van de daar aanwezige laanbomen; 

12.3.3 
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 
12.3.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking 
van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende 
redenen wordt gerechtvaardigd. 

12.4. STRAFBEPALING 

Overtreding van het bepaalde in lid 12.3.1 wordt aangemerkt als een 
strafbaar feit als bedoeld in artikel 1, onder 20 van de Wet op de econo
mische delicten. 
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ARTIKEL 13. 
MOLENBESCHERMINGSZONE 
(DUBBELBESTEMMING) 

13.1. BESTEMMINGSOMSCHRIJVING 

De voor "molenbeschermingszone" aangewezen gronden zijn, onvermin
derd het in deze voorschriften bepaalde ten aanzien van de voor de gron
den overigens geldende bestemmingen, mede bestemd voor het bescher
men van de functie van de molens ten behoeve waarvan deze bestem
ming op de plankaart is opgenomen. 

13.2. BEBOUWINGSBEPALINGEN 

In aanvulling op het bepaalde in de bebouwingsbepalingen behorende 
bij de artikelen 4, 6, 7, 9, 10, 11 en 12 gelden tevens de onderstaande 
bepalingen. 

a. op de gronden met de aanduiding "molenbeschermingszone A" 
mag de hoogte van bouwwerken niet meer bedragen dan 10 meter; 
buiten deze zone mag de bouwhoogte worden vermeerderd met 
1/50 meter voor elke meter dat het gebouw buiten de 
molenbeschermingszone wordt gerealiseerd; 

b. op de gronden met de aanduiding "molenbeschermingszone Bil 
geldt dat: 
binnen een zone van 100 meter rondom de molen geen bebouwing 
mag worden opgericht 
dat op een afstand van 100 vanaf de molen de bouwhoogte niet 
meer mag bedragen dan 4,25 meter, evenredig oplopend tot 6,75 
meter op een afstand van 300 meter vanaf de molen 
buiten de op de kaart aangegeven zone de hoogte van 
bouwwerken niet meer mag bedragen dan 6,75 meter vermeerderd 
met 1/50 meter voor elke meter dat het bouwwerk buiten de 
molenbeschermingszone wordt gerealiseerd. 

c. het bepaalde onder a en b geldt niet voor bestaande bouwwerken, 
dan wel bouwwerken waarvoor een bouwvergunning is afgegeven 
op het moment dat het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. 
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13.3. AANLEGVERGUNNING 

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) beplanting aan te 
brengen die schade toe kan brengen aan de doeleinden waarop deze 
dubbelbestemming ziet; 

13.4. GEBRUIKSBEPALING 

Het is verboden de gronden te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven 
doeleindenomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval ver
staan het aanbrengen van opgaande beplanting waarvan verwacht mag 
worden dat deze de op grond van het bepaalde in lid 2 onder a en b 
voorgeschreven maximale hoogte zal overschrijden. 
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ARTIKEL 14 
WATERBERGING 
(DUBBELBESTEMMING) 

14.1. BESTEMMINGSOMSCHRIJVING 

De voor "waterberging" aangewezen gronden zijn, onverminderd het in 
deze voorschriften bepaalde ten aanzien van de voor de gronden overi
gens geldende bestemmingen, mede bestemd voor waterhuishoud
kundige en waterbergingsdoeleinden. 

14.2. BEBOUWINGSBEPALINGEN 

14.2.1 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

14.2.2 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat 
de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 5 m 
mag bedragen. 

14.3. NADERE EISEN 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats 
en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van de waterhuishoud
kundige en waterbergingsdoeleinden; 

14.4. AANLEGVERGUNNING 

14.4.1 
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende wer
ken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: 

a. het dempen van sloten, waterlopen en waterpartijen; 

b. het ontgronden, afgraven, egaliseren, diepploegen en ophogen van 
gronden; 

c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen met een oppervlakte 
van meer dan 50 m2; 
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d. het aanleggen van verharde en halfverharde wegen en paden; 

e. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief 
medegebruik; 

f. het aanbrengen van drainage; 

g. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, 
energie- enjof communicatieleidingen. 

14.4.2 
Het in lid 14.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en 
werkzaamheden welke: 

a. het normale onderhoud betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden 
van dit plan. 

14.4.3 
De in lid 14.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend in
dien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterhuishoud
kundige en waterbergingsdoeleinden van de gronden; 

14.5. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 

14.5.1 
Het is verboden de gronden te gebruik of te laten gebruiken op een wijze 
of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 

14.5.2 
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 
14.5.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking 
van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende 
redenen wordt gerechtvaardigd. 

14.6. STRAFBEPALING 

Overtreding van het bepaalde in lid 14.4.1 en in lid 14.5.1 wordt aange
merkt als een strafbaar feit in de zin van de Wet op de Economische 
Delicten . 
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ARTIKEL 15 
HOOGSPANNINGSVERBINDING 
(DUBBELBESTEMMING) 

15.1.DOELEINDENOMSCHRIJVING 

De op de plankaart voor hoogspanningsverbinding aangewezen gron
den zijn mede bestemd voor het transport van elektrische energie en 
daarbij behorende bouwwerken. 

15.2. BEBOUWINGSBEPALINGEN 

a. In afwijking van het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen 
mag niet op deze gronden worden gebouwd, anders dan ten behoeve 
van deze dubbelbestemming. 

15.3. VRIJSTELLING VAN DE BOUWVOORSCHRIFTEN 

a. Burgemeester en wethouders kunnen, gehoord de beheersinstantie 
van de betrokken leiding, vrijstelling verlenen van het bepaalde in 
lid 2 ten behoeve van bouwwerken die krachtens de bepalingen 
behorende bij de ter plaatse op de plankaart aangewezen 
(basis)bestemming zijn toegestaan. 

b. Vrijstelling wordt in beginsel niet verleend indien door de situering, 
dan wel de hoogte van een bouwwerk schade wordt of kan worden 
toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de betrokken leiding. 
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ARTIKEL 16 
GASTRANSPORTLEIDING 

(DUBBELBESTEMMING) 

16.1.DOELEINDENOMSCHRIJVING 

De op de plankaart voor gastransportleiding aangewezen gronden zijn 
mede bestemd voor het transport van aardgas en daarbij behorende 
bouwwerken. 

16.2. BEBOUWINGSBEPALINGEN 

a. In afwijking van het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen 
mag niet op deze gronden worden gebouwd, anders dan ten behoeve 
van deze dubbelbestemming. 

16.3. VRIJSTELLING VAN DE BOUWVOORSCHRIFTEN 

a. Burgemeester en wethouders kunnen, gehoord de beheersinstantie 
van de betrokken leiding, vrijstelling verlenen van het bepaalde in 
lid 2 ten behoeve van bouwwerken die krachtens de bepalingen 
behorende bij de ter plaatse op de plankaart aangewezen 
(basis)bestemming zijn toegestaan. 

b. Vrijstelling wordt in beginsel niet verleend indien door de situering, 
dan wel de hoogte van een bouwwerk schade wordt of kan worden 
toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de betrokken leiding. 
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PARAGRAAF 111 
ALGEMENE BEPALINGEN 
ARTIKEL 17 
ANTI-DUBBELTELBEPALING 

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van 
een bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft 
bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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ARTIKEL 18 
UITSLUITING 

AANVULLENDE WERKING BOUWVERORDENING 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwer
pen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde 
in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten 
aanzien van de volgende onderwerpen: 

a. de richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling van de 
stedenbouwkundige bepalingen; 

b. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 

c. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 

d. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse 
hoofdtransportleidingen; 

e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; 

f. de ruimte tussen bouwwerken. 
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ARTIKEL 19 
ALGEMENE 
VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEID 

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan het straatwand- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, 
de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruik
smogelijkheden van de aangrenzende gronden vrijstelling verlenen: 

a. van de bij recht in de voorschriften gegeven maten, afmetingen, 
percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en 
percentages, met dien verstande dat deze vrijstelling niet toegepast 
kan worden op de maten zoals die in artikel 5 lid 5.2.2. zIJn 
opgenomen ten behoeve van recreatiewoningen; 

b. van de bestemmingsplanbepalingen en toestaan dat het beloop of 
het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in 
geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of 
- intensiteit daartoe aanleiding geven; 

c. van de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen 
worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding 
geeft; 

d. van de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte 
van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot 
niet meer dan 10 meter; 

e. van de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte 
van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 
kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, 
ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 40 
meter. Deze vrijstelling zal pas worden verleend indien na 
beoordeling door het Ministerie van Defensie is gebleken dat 
hiertegen uit het oogpunt van vliegveiligheid en het functioneren 
van radar- en telecommunicatievoorzieningen van de Koninklijke 
Luchtmacht geen bezwaar bestaat; 

1.54 S·ZUi-2.003106 



) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

S·ZUi-2D03106 

f. van het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van 
gebouwen en toestaan dat de (bouw)hoogte van de gebouwen 
ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, 
luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits: 
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 15 m2 

bedraagt; 
2. de hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale 

(bouw)hoogte van het betreffende gebouw bedraagt; 

g. voor het oprichten van niet voor bewoning bestemde gebouwen 
van openbaar nut, met dien verstande dat de inhoud en de hoogte 
van deze gebouwen niet meer dan 400 m3, respectievelijk 4 meter 
mogen bedragen. 
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ARTIKEL 20· 
OVERGANGSBEPALINGEN 

20.1. OVERGANGSBEPALINGEN TEN AANZIEN VAN 
BOUWWERKEN 

Bouwwerken, welke op het tijdstip van de eerste terinzagelegging van 
dit plan bestaan dan wel worden gebouwd of kunnen worden gebouwd 
met inachtneming van het bepaalde in of krachtens de Woningwet, en in 
enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits de bestaande afwij
kingen naar de aard en omvang niet worden vergroot: 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 
vernieuwd of veranderd, mits de bouwaanvraag geschiedt binnen 
2 jaar na het tenietgaan. 

20.2. VRIJSTELLINGSBEPALING 

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde 
in lid 20.1., dat de bestaande afwijkingen naar de omvang niet mogen 
worden vergroot en toestaan dat een eenmalige vergroting plaatsvindt 
van de inhoud van de in lid 20.1. toegelaten bouwwerken met niet meer 
dan 10%. 

20.3. OVERGANGSBEPALINGEN TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK 

Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
het van kracht worden van dit plan, mag worden voortgezet of gewij
zigd, zolang en voor zover de strijdigheid van dat gebruik ten opzichte 
van het gebruik overeenkomstig de bestemmingen in dit plan, naar de 
aard en omvang niet wordt vergroot. 
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20.4. UITZONDERING OP HET OVERGANGSRECHT 

20.4.1 
Lid 20.1. is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan 
op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, 
doch zijn gebouwd in strijd met het toen geldende plan, daaronder be
grepen de overgangsbepaling van dat plan. 

20.4.2 
Lid 20.3. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met 
het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van dat plan. 

20.5. STRAFBEPALING 

Overtreding van het bepaalde in lid 20.3. wordt aangemerkt als een straf
baar feit als bedoeld in artikel 1, onder 20 van de Wet op de economi
sche delicten. 
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ARTIKEL 21 
SLOTBEPALING 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel : 

Voorschriften deel uitmakende van het bestemmingsplan ZUIDOEVERS 
ZUIDLAARDERMEER van de gemeente TYNAARLO 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 13 december 2005,. VI & 

De voorzitter, 

GOEDGEKEURD door gedeputeerde staten 
van Drenti-Ie bij besluit van ~~.4- zX:6 
nr. 2s:>ls-;~I~C)60C) \6~ 

P'C\i~ 
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